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Címzett:  

Emberi Erőforrások Minisztere  
Gyulai Tankerületi Központ, 5700 Gyula, Ady Endre utca 19. 
Tárgy: 
Pályázat a TK/035/03666-1/2018 azonosító számú beosztásra: 
Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium Intézményvezető 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

 

Az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Gyulai Tankerületi Központ honlapján és az Erkel Ferenc 
Gimnázium és Kollégium honlapján, valamint a Belügyminisztérium Közszolgálati Állásportál 
internetes oldalán  
(https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=t1cb6whbc4) közzétett kiírásra hivatkozva 
pályázatot nyújtok be a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményvezető 
munkakörének ellátására. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § - ban, illetve a pályázati kiírásban foglalt 
feltételeknek megfelelő egyetemi szintű végzettséggel, és tanári szakképzettséggel, valamint 
pedagógus munkakörben szerzett elvárt szakmai tapasztalattal, továbbá pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, illetve büntetlen előélettel rendelkezem. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
2018.10.28. hatályos állapota rendelkezéseinek keretei között hozzájárulok pályázatom teljes 
anyagának sokszorosításához és a véleményezők és döntéshozók számára történő továbbításához, 
illetve a személyes adataimnak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. 

 

Budapest, 2018. október 28. 

 

 

Tisztelettel: 
Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna 

 
  

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=t1cb6whbc4
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R Ö V I D    Ö N É L E T R A J Z I    Ö S S Z E F O G L A L Ó 

 

 

Személyes adatok: név: Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna 

 születési hely, idő: adatvédelmi okokból törölve 

 családi állapot: férjezett, 3 felnőtt gyerek anyja 

 állandó lakcím: adatvédelmi okokból törölve 

 telefonszám: adatvédelmi okokból törölve 

 e-mail cím: adatvédelmi okokból törölve 

Szakmai tapasztalat: felsőoktatásban: 4,5 év – tanár 

 közoktatásban: 31 év – középiskolai tanár 

 felnőttoktatásban: 16 + 2 év tanár 

 tananyagfejlesztésben: Tankönyv, Tanári kézikönyv és 
feladatgyűjtemény, Digitális tananyag, IKT 

 kutatásban: A problémamegoldó gondolkodás 
fejlesztése;  
A munkamemória (working memory) 
szerepe a problémamegoldásban.  
A számérzet (number sense) fejlődésének 
vizsgálata, fejlesztése 

Végzettség: ELTE TTK; 1985. Matematika-fizika szakos középiskolai 
tanár 

 BME; 2011. Közoktatási vezető és pedagógus 
szakvizsga 

Fontosabb  képzések: DE TTK Matematika doktori iskola – 
abszolutórium 

 PTMIK Oktatási informatikus 

 Oktatási Hivatal Érettségi és vizsgaelnök közép- és emelt 
szinten; Szaktanácsadó 

 BJMT, KPSZTI Szaktárgyi továbbképzések 

 EU – Suli EU Pályázatíró és Projektmenedzser 

 Jogismeret Alapítvány Jog az oktatásban 

Nyelvismeret: angol középfokú nyelvvizsga 

 orosz egyetemi záróvizsga 

  



Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna pályázata 
 

4 
 

 

Motivációs levél 

 

 

„Meglátni a szépséget 
 az általános relativitáselméletben,  

egy szoborban, vagy egy versben  
– mindegyikhez készség a befogadásra 

 és értelmi erőfeszítés szükséges.” 

/Simonyi Károly/ 

 

 

Élethivatásomul a pedagógusi pályát választottam. Egyrészt családi minta, másrészt belső indíttatás. 
Célirányosan megszerzett képzettségeim, három gyermekem felnevelése, iskoláztatása és saját 
sokrétű szakmai tapasztalataim alapján hiszem, hogy egy iskola akkor végzi jól küldetését, ha 
megfelel az oktatás összes szereplőjének, a tanulónak, a szülőnek és a tanárnak egyaránt úgy, hogy 
mindeközben eleget tesz a törvényi elvárásoknak és a helyi közösség igényeinek. 

Hiszem, hogy a jó iskolában mindenki jól érzi magát, a tanulók életkori sajátosságaiknak 
megfelelően a tanulás mellett a közösségi élet fontos és örömteli terepének, második otthonuknak 
tekintik, ahol életre szóló barátságok köttetnek. Szerintem egy gimnázium akkor jó, ha a majdani 
osztálytalálkozókon örülnek egymásnak a volt osztálytársak, és örülnek a rég nem látott tanároknak 
is. Ha a szép élmények és diákcsínyek felemlegetése mellett büszkén számolhatnak be arról, hová 
jutottak életpályájukon és magánéletükben, és ha el tudják mondani azt, hogy az életük sikereiből 
mennyi mindent köszönhetnek annak, hogy ’erkelesek’ voltak, akkor az Erkel jó iskola. 

1987-től 2008-ig az Erkel Ferenc Gimnáziumban tanítottam több, mint 20 éven át, mint 
matematika-fizika szakos tanár és többszörös osztályfőnök. Ez volt pályafutásom leghosszabb és 
legmeghatározóbb periódusa. Ekkor neveltem fel gyermekeimet, miközben szeretettel tanítottam 
tanítványaimat. Azok az élmények, amellyel pedagógusként a tantárgyaim tanítása, az osztályaimról 
való gondoskodás, kollégáimmal való kapcsolatom, és az Erkel mindennapjaiban, ünnepeiben való 
részvételem kapcsán részesültem és részesítettem közösségemet, meghatározói részei szakmai 
pályafutásomnak és személyes életemnek. Személyes szakmai önéletrajzomba belefoglaltam ezt az 
időszakot is, továbbá az Erkelen kívüli munkásságomat is. 

Saját pedagógiai gyakorlatomból merítve és kutatási témáim közül az attitűdkutatásra hivatkozva 
szeretném elmondani, hogy meggyőződésem, hogy a tanulókból akkor tudja egy iskola kihozni a 
legtöbbet, ha pozitív motivációval erősíti a tanuláshoz való kedvet. Legyen örömforrás az iskolában 
a közösségi élet és a tanulás a közösség minden tagja számára! Ezt a pozitív kisugárzást szeretném 
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erősíteni az Erkel Gimnáziumban a saját lendületemmel annak érdekében, hogy a tanári, dolgozói 
közösségen, a tanulók közösségén, az egész iskolai közösségen mindez észrevehető legyen. 
Örüljünk egymás sikereinek és segítsük egymást ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát a 
szerepében, éljük meg a mindennapokat és az ünnepeket minél nagyobb megelégedéssel és minél 
több örömmel! 

Minden bizonnyal senki nem gondolja rólam, mint matematikusról, hogy haragban lennék a 
számokkal, de a jelen pályázatomban nem a számszerű adatokra koncentrálok, azokat bármikor el 
lehet olvasni a megfelelő adatbázisokban, a tendenciákat a statisztika mutatja. De a táblázatokba, a 
grafikonokba, a diagramokba nincsenek beépítve az azt alakító közösségek. Egy emberekből álló 
közösség viselkedésmintájának alakulása megváltoztathatja a tendenciák irányát. Szeretném, ha ez 
a változás pozitív irányú lenne minden mérés tekintetében.  

Jelenleg nem vagyok részese az Erkel mindennapjainak, nincs rálátásom az iskola belső életének 
minden egyes szegletére, ezért minden bizonnyal vannak a helyzetértékelésemben 
információhiányból fakadó hiányosságok, esetleges félreértések. Bízom benne, hogy ezek nem 
torzítják vezetői törekvésem főbb irányvonalairól alkotott képet. 

Természetesen nem csupán hangulatjelentés szintjén tekintek leendő intézményvezetői 
munkásságomra. A mellékelt, nemzetközileg tudományosan alátámasztott mérési módszerrel 
elkészített Predictive Index a vezetői kompetenciámról tanúskodik. Ebben kiemelném a 
szakmaiságot és az eredmény-centrikusságot, mint jellemző vezetési tulajdonságaimat.  

Mellékelem továbbá felsőoktatási adatlapomat, mint tudományos tevékenységeim összefoglalóját. 

Tudásomat és munkámat felajánlom az Erkel Gimnázium közösségének, és az eddig elért 
eredményeim, oktatásbeli tapasztalataim, és vezetői kompetenciáim alapján a pályázatban leírt 
törekvésemhez szeretnék bizalmat kérni az esetleges jövőbeli intézményvezetői tevékenységemhez 
minden tisztelt véleményező testülettől.   

A következő idézet a Gyulai Tankerület honlapján is megtalálható. Vélelmezem, hogy hasonlóan 
gondolkodunk az iskoláról, mint oktatási intézményről, és annak örökérvényű küldetéséről, ezért 
ennek szellemében kérem a Tankerület vezetésétől pályázatom támogatását. 

 „Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti 
étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, 
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk 
csinálni.” 

/Szent-Györgyi Albert/ 
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Személyes szakmai életutam 

 

Nyíregyházán születtem. Általános iskolai tanulmányaimat a Bessenyei György Tanárképző Főiskola 2. számú 

Gyakorló Általános Iskolájában végeztem, végig kitűnő tanulmányi eredménnyel. Középiskolai 

tanulmányaimat a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziumban folytattam francia, orosz és magyar humán nyelvi 

tagozaton, ehhez felvettem a matematika és a fizika fakultációt. Érettségi eredményem kitűnő, minden 

tantárgyból elnöki dicséretet kaptam. Egyetemi tanulmányaimat előbb a KLTE, majd az ELTE TTK-n 

folytattam. Jó minősítésű diplomát szereztem 1985-ben matematika-fizika szakos középiskolai tanár szakon. 

Azóta tanítok, és ez egyben a hobbim is. 

Kitűnő tanulóként többféle pályát választhattam volna, de a tanári hivatás vonzott legjobban, erre készültem 

gyerekkorom óta. Sokat köszönhetek kiváló pedagógusaimnak, és ha tehetném, aranyba foglalnám tanítóim 

és tanáraim nevét. Örökre hálás vagyok nekik, mert olyan példát mutattak emberi és szakmai tisztességből, 

amely egész pályámon végigkísér.   

Eredetileg humán érdeklődésem ellenére a matematika és fizika szakokat választottam. Már diákként 

megtapasztaltam, hogy társaimnak ezek a tantárgyak okozzák a legtöbb nehézséget. Alaptermészetemből 

adódóan az átlagosnál nagyobb empátiával rendelkezem, osztálytársaim annak idején hozzám fordultak, ha 

segítségre, magyarázatra volt szükségük. Ezen túl mindig szervezőegyéniség voltam az adott közösségemben, 

a környezetemben lévők rendszeresen adtak véleményemre, a közösségépítésben vezéregyéniség voltam. 

Fiatal koromban szerzett élményeim alapozták meg azt a pedagógusi elkötelezettségemet, amely az azóta 

megszerzett, sokéves pályán töltött tapasztalatom során még tovább erősödött. Szeretem, szépnek és 

fontosnak tartom a tantárgyaimat, jó szívvel, szeretettel tanítom a tanítványaimat, amelyben megerősít 

számtalan sikerélményem, a tanítványaim és szüleik részéről kapott megbecsülés, tisztelet és szeretet, 

továbbá a később visszatérő tanítványok visszajelzései. A tanító-nevelő munkában fontosnak tartom a 

jószívű, személyiségközpontú, pozitív emberi hozzáállást, a gyengébben teljesítők sikerélményhez juttatását, 

a tehetségesebbek felkarolását és minden tanuló ösztönzését arra, hogy akarjon több és jobb lenni. Arra 

nevelem a tanítványaimat, hogy tudatosuljon bennük a tudás megszerzésének öröme, szépsége és igénye. A 

matematika és a fizika axiomatikus felépítése, bizonyítási igényessége, diszciplinaritása, az egymást 

kölcsönösen generáló elvont illetve empirikus jellege hozzásegítenek ahhoz, hogy tantárgyaimon keresztül a 

tiszta, de kritikus gondolkodás, a tisztességes, korrekt emberi viselkedés igényére tudjam nevelni a 

felnövekvő generációt.  

Első munkahelyem a felsőoktatásban volt, matematika szakos tanárképzős hallgatóknak tanítottam elemi 

matematikát a nyíregyházi főiskolán. Költözés miatt középiskolában folytattam a tanítást. Főállásom a gyulai 

Erkel Gimnáziumban volt több, mint 20 éven keresztül, ahol mindkét tárgyamat tanítottam és osztályfőnöki 

megbízásokat is kaptam. Folyamatosan képeztem magam, több konferencián és továbbképzésen vettem 

részt: matematika és fizika tanároknak szóló konferenciákon, tanfolyamokon, oktatási informatikus-, 

pályázatíró és projektmenedzser-, iskola-jogi-, családvédelmi-, hobbiból sportoktatói képzéseken, felvételt 

nyertem a matematika doktori iskolába.  

2008-ban igazgató lettem a szomszéd városban lévő középiskolában, ahol a kötelezően ellátandó soros 

vezetői feladatok mellett, gazdasági vezető híján elkészítettem az intézmény teljes költségvetését. Az 

Oktatási Hivatal által is megvilágított működési zavarokat és anomáliákat felszámoltam, a pedagógus 

státuszban lévő kollégákat a szükséges végzettség megszerzése érdekében beiskoláztam, az előzetesen 
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felvásárolt tárgyi eszközöket beleltároztam, szakképzési pénzből berendeztem egy természettudományos 

előadótermet, ... Felelős vezetőként és saját tisztességem megóvása érdekében nem vállaltam fel olyan 

elvárt tevékenységeket, amelyek például fiktív számlákról és tanárok ellehetetlenítéséről szóltak. Az iskola 

törvényes és szakszerű működése érdekében tett intézkedéseimre az akkori fenntartó, a sarkadi 

önkormányzat nem tartott igényt. Becsületességemet és vezetői tevékenységem szakmaiságát évekkel 

később a kúria döntése bizonyította. Egy ideig munkanélküli voltam, mert helyben nem találtam tanári állást.  

A tanítást és a tudományos munkát tovább folytattam, de immár a lakóhelyemtől távol. Több oktatási 

intézményt is megismertem, minden lehetséges szinten tanítottam, általános iskolától felsőoktatásig. 

Mindenhol jól éreztem magam, de hosszú távon sehol nem akartam megvetni a lábamat, mindig készültem 

vissza Gyulára. Tanítottam gyakorló gimnáziumban, állami, egyházi, alapítványi, és angol nyelvű külföldi 

tulajdonú budapesti gimnáziumokban. Szakmai ismereteimet szélesítettem, jártasságot szereztem a digitális 

oktatásban, angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát tettem, intézményvezetői szakvizsgát, a doktori iskolában 

abszolutóriumot szereztem, tantárgyi szaktanácsadó és érettségi elnök lettem. Sok jó iskolát, sok jó embert 

és sok jó szakembert megismertem, színes és tanulságos évek voltak. A kollégákkal és tanítványokkal a mai 

napig jó kapcsolatot ápolok, értékes emberi és szakmai tapasztalatokkal gazdagodtam. 

A 33 éves tanári pályám során sikerrel készítettem fel tanítványaimat érettségire, felvételire - orvosi 

egyetemre fizikából, műszaki egyetemre matematikából és fizikából, közgazdasági irányba matematikából 

mind a régi, mind az új érettségi rendszerben. (Legutóbbi sikerem 95%-os fizika emelt szintű érettségi.) Az 

átlagos és tehetségesebb tanulók tanítása mellett 16 évig (2016-2012) óraadóként tanítottam népfőiskolán 

nappali tagozaton és felnőttoktatásban, ahol hátrányos helyzetű, leszakadó társadalmi rétegekből érkező, 

hiányos matematikai ismeretekkel kezembe kerülő tanulókat juttattam el az érettségiig a saját magam által 

kidolgozott fejlesztőmódszerrel.  

Tanári tevékenységem középpontjában mindig tantárgyaim által a tanulók tudáshoz juttatása, a tanulás 

támogatása állt. Módszertanilag színes órákat szeretek tartani, fontos számomra, hogy a tanórán a tanulókat 

foglalkoztassam. Páros, csoportos, projekt alapú és frontális módszereket felváltva alkalmazok. Fontosnak 

tartom, hogy a tanulók többféle szimbolikus síkon tudják magukat kifejezni, az írásbeliség mellett a 

szóbeliséget is előtérbe helyezem. Lehetőséget adok kifejtésre, vitákat generálok az adott téma elmélyítése 

érdekében, kedvelem és generálom az interaktív szituációkat.  

Tanári pályámon a tanítás mellett sok egyéb feladatot is felvállaltam - mind egyéni kezdeményezésként, 

mind közösségemhez csatlakozva. Többször voltam osztályfőnök. Nagyon szerettem ezt a fajta 

tevékenységet. Diákjaimat magaménak tekintve neveltem őket a szaktárgyaimon túl megadott 

lehetőségeket kihasználva. Szerveztem nagyon sok mindent saját osztályaimnak annak érdekében, hogy 

boldog középiskolás éveik legyenek, amelyre mindig szeretettel emlékezhetnek. Minden évben elértem, 

hogy tinédzser koruk ellenére Anyák napján műsort adjanak szüleiknek, minden évben mikulás napi 

vetélkedőt szerveztem nekik, sokszor az ő kérésükre, és ezeken túl is sok közös programot szerveztem. Több 

napos, tartalmas osztálykirándulásaink voltak, ahol a szórakozás a kulturális, sport és természetjárási 

programokba illeszkedett. Az egymás elfogadására és a közösségi élet szépségeire tanítottam őket. Az Erkel 

Ferenc Gimnáziumban névadójának születésnapja alkalmából több évig az egész iskolára kiterjedő, osztályok 

közötti interaktív vetélkedőt szerveztünk aktuális osztályaimmal. Szintén osztályaim tagjait vontam be az 

általam évente megrendezett mikulás napi ünnepségek szervezésébe, amelyeket az iskolai dolgozók, a 

tanárok és más alkalmazottak gyerekeinek és a nyugdíjas kollégák unokáinak tartottunk. A diákok műsort 

készítettek és játszottak a gyerekeinkkel. 
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Többször rendeztem egész napos fizika-ankétot, ahol tanítványaim saját kísérleteiket mutathatták be, 

elméleti és tudománytörténeti háttérről szóló előadással, saját maguk által készített eszközökkel, 

csoportosan. A rendezvényekre sikeres volt erkeles tanítványokat kértem fel előadást tartani. (Pl: 

atommagkutatót, nemzetközi szinten elismert sebészprofesszort, stb.) A fizika népszerűsítése érdekében 

önszorgalomból, egyedülálló módon, írásbeli és szóbeli fizika érettségire készítettem fel diákjaimat, így sokan 

választották érettségi tantárgyként a fizikát, felnőttként emlegetik ennek hasznosságát. Fizika óráimra 

rendszeresen készíttetek projekt munkát tanítványaimmal (kísérlet, annak bemutatása, dokumentálása, 

számítógépes méréskiértékelés). Gyulán végzős tanítványaimnak matematikából évekig érettségi 

feladatmegoldó tréningeket tartottam, általános iskolai tanulóknak pedig kb. 15 éven át középiskolai 

felvételi felkészítőt. 2006-ban középszinten érettségiző, 4 évig tanított csoportom 80% feletti átlaggal írta 

meg az érettségi dolgozatát matematikából. Budapesten fakultációs tanítványaim magas pontszámot értek 

el a matematika emelt szintű érettségin. Legkisebb gyermekem egy rangos budapesti gimnáziumba járt, ahol 

volt szerencsém felkészíteni fizikából emelt szintű érettségire. 95%-os eredményt ért el. (Jelenleg 

harmadéves orvostanhallgató.) Tanítványaimat lelkesítem, hogy vegyenek részt versenyeken és segítem őket 

a felkészülésben. Többen matematika és fizika versenyeken országos, területi helyezettek lettek - előkelő 

helyeken (Szőkefalvi; Kenguru; Mikola; Zrínyi-Gordiusz; Bolyai), 2011-ben a Dugonics András matematika 

versenyen országos első helyezett volt tanítványom, egy másik pedig a Károly Iréneusz fizika versenyen lett 

országos harmadik helyezett. Tanítóképzős hallgatóm a tanítóképző főiskolák Szendrei János Országos 

Matematika Versenyén 4. helyezést ért el.  

A szegedi tudományegyetem felvételiztető bizottságának az Erkel Gimnázium által delegált kérdező tanára 

voltam, míg volt az egyetemeken szóbeli felvételiztetés, azóta pedig emeltszintű érettségi bizottsági tagként 

és középszintű érettségi bizottsági elnökként is tevékenykedem. Európai Uniós Projekt keretében 2011-ben 

’Tanári kézikönyv és feladatgyűjtemény’-t készítettem szakiskolák részére, amelyben 9. osztályos 

matematika fejlesztő tananyagot dolgoztam ki módszertani útmutatóval, gyakorló és felmérő feladatsorral, 

megoldásokkal. Összességében a saját módszeremet írtam le benne a sokéves népfőiskolai oktatásom 

tapasztalatai alapján. A GeoMatech Uniós projekten belül 2014-2015-ben 60 órás akkreditált 

tanártovábbképzéseket tartottam tanítóknak, általános és középiskolai matematika tanároknak. A projekt 

keretein belül végzett tevékenységeim: tananyagfejlesztés, módszertan, IKT eszközök, web2 technológiák, 

ppt és prezi bemutatók készítése, matematikai szoftverek, teljes részletességgel pedig a GeoGebra 2D és 3D 

szoftver tanítása. Felsőoktatásban tartott kurzusaim: elemi matematika tanár szakos hallgatóknak, 

matematika I-II, matematika módszertan, természetismeret, problémamegoldó feladatmegoldás tanítóknak, 

valamint kombinatorikai és valószínűségszámítási feladatok megoldása kertészmérnök és gépészmérnök 

hallgatóknak. Pedagógus hallgatóimat portfólió írására is tanítottam. Lektoráltam egy digitális tananyagot és 

két matematika tankönyvet. Kutatásaim a matematika és fizika tanításáról szólnak, számos előadást 

tartottam szakmai konferenciákon magyar és angol nyelven: Varga Tamás Napok, ELTE; AKTEDU 

Konferencia, KF-MTA; Matematikát oktatók és kutatók nemzetközi konferenciája, II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola; Matematika és Informatika Didaktikai Konferencia, Újvidéki Egyetem, Pozsonyi 

Egyetem; International Conference Mathematics Education in a Connected World, Catania. Doktori 

fokozatszerzésem folyamatában végzett önálló kutatásaim és előadásaim témái: a munkamemória 

fejlesztése; a gondolkodás vizsgálata Bruner reprezentációs elmélete alapján; matematikai attitűd-vizsgálat; 

problémamegoldó képesség vizsgálata és fejlesztési lehetőségei tanító szakos hallgatók körében; az emelt 

szintű fizika érettségihez szükséges matematikai problémamegoldó képesség vizsgálata és fejlesztése 

középiskolások körében; IKT eszközök alkalmazása matematika órán; a GeoGebra szoftver dinamikusságából 

adódó lehetőségek a matematikai problémamegoldó gondolkodás fejlesztésében; a matematika és a 
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művészetek kapcsolata (aranymetszés, fraktálok, szimmetriák); matematika módszertan az óvóképzésben; a 

matematikai problémamegoldó gondolkodás tudományos alapjai; tanító szakos hallgatók matematikai 

problémamegoldó gondolkodásának fejlesztése – saját kidolgozású szeminárium matematika 

műveltségterületű hallgatóknak.  

PhD konzulensem és volt egyetemi tanárom részéről nagy megtiszteltetés ért, amikor felkért, hogy írjak 

pedagógusi munkámról a születésnapja alkalmából megjelentetett könyvébe. Ennek egy példányát az Erkel 

Ferenc Gimnázium könyvtárának ajándékozom, a 240. oldaltól olvasható benne az általam írt fejezet.  

Szintén felkérésre részt veszek egy új párhuzamos tankönyvcsalád készítésében. Az ötödikes tankönyv már 

készen van, tesztelik, a hatodikos tankönyv folyamatban. Az általam kitalált design szerint készül. Arra 

törekszem, hogy modern, XXI. századi eszközöket vegyek igénybe, letisztult fogalomrendszerrel bíró, 

gyermekbarát, elmélyítést segítő és interaktivitást kiváltó módszertani szemlélettel. Általános iskolai 

tapasztalatszerzés és jószolgálati célból egy olyan általános iskolai állást vállaltam el tavaly egy nógrádi 

kisfaluban, ahol évek óta nincs se matematika, se fizika, se informatika tanár. A gyerekek halmozottan 

hátrányos helyzetűek, vagy szegény nagycsaládból, vagy nevelőintézetből vannak. De nem buták. Annyit 

tanítottam elit iskolákban, hogy úgy gondoltam, belefér az életembe 1-2 év jótékonyság, és nem bántam 

meg a döntésemet.  Szeretettel fejlesztem őket, kölcsönösen nagy élményekkel gazdagodunk. 

PhD dolgozatom témája a ’number sense’, azaz a számérzet fejlesztése, amelyhez a most készülő új 

tankönyvcsalád általam írt ötödik és hatodik osztályos tananyagát használom.  

Szakmai testületekben való aktív tagságaim által igyekszem tájékozott lenni a saját tantárgyaim magyar és 

nemzetközi tudományos életében. BJMT, ELFT, MDOE, SCIENTIX, Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete 

Önértékelés: 

Problémamegoldó képességem és rendszerszemléletem átlag feletti. Munkavégzésem lendületes, 

dinamikus, kreatív. Módszerem a pozitív ösztönzés, a jól végzett munka örömének megtanítása és a 

tudomány iránti tisztelet kivívása, valamint a logikus, racionális gondolkodásra való nevelés.  

Szaktárgyi tudásom naprakészen tartását a folyamatos pedagógiai munkám és a különféle szaktárgyi 

képzéseken való részvételem, valamint tudományos tevékenységeim segítik. Módszertani tudásomat 

folyamatosan bővítem, egyrészt azért, hogy „én se unatkozzak” a saját óráimon, másrészt azért, mert az 

újabb és újabb generációk tanítása megújulást kíván módszertanilag is. Pedagógiai eszköztáram 

fejlesztésének igényét a mai kor elvárásai és lehetőségei diktálják, amivel szívesen élek.   

Elkötelezett vagyok hazánk jövő generációjának értékalapú, színvonalas oktatása és nevelése iránt. Szeretem 

a gyerekeket okosítani, élvezem, hogy kedvet ébresztek bennük szaktárgyaim tanulása iránt. A tudományos 

munkámat is szeretném folytatni annak érdekében, hogy több évtizedes tapasztalatomat át tudjam adni a 

fiatal pedagógusok számára. Örömmel töltene el, ha mindazt a tudást és módszertani felkészültséget, amely 

bennem van, át tudnám adni, és örömmel töltene el, ha olyan felszereltségű lenne a ma iskolája, ahol 

mindez megtehető. 

Jószívű, emberbarát természetemmel könnyen teremtek kapcsolatot embertársaimmal, pozitív 

életszemléletemet igyekszem kisugározni tanítványaim felé. Pedagógusi szakmai felkészültségemet, 

tapasztalataimat és széleskörű oktatásbeli jártasságomat ember- és szakmaszeretetemnek, valamint 

személyes szorgalmamnak köszönhetem. 
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V E Z E T Ő I   P R O G R A M 

 

 

Pályázatomban párhuzamosan kívánom feldolgozni a rövid és hosszú távú visszatekintésen alapuló 
helyzetelemzést, valamint  

 az előre mutató vezetői tervet és vállalásaimat  

- témánként csoportosítva, rendszerezve. 

 

Tájékozódási pontjaim:  

 iskolatörténeti és törvényi háttér, 
 

 az interneten elérhető országos mérési eredmények, 
 

 az intézmény és a tankerület honlapján fellelhető dokumentumok és egyéb olvasható 
adatok, 
 

 informális és formális beszélgetések, valamint személyes tapasztalataim 

 

 

Iskolatörténeti visszatekintés: 

Gyula város iskoláinak története szorosan összefügg a város fejlődésével, történelmével. A város 
nevét 1313-ban írták le először: „Juliamonostora a Fehér Körös mellett”. A történetírók 
leírásaikban a város létezésével párhuzamosan említik iskolák létezését is, mint a különböző 
egyházak iskoláit. 

A város első gimnáziuma 1903. szeptemberében kezdte meg működését. Ezt évszázados törekvés 
és tervezgetés előzte meg. A megvalósításban jelentős szerepe volt a Wenckheim családnak, mint 
adományozónak, az állami és városi költségvetésnek, valamint a város lakosságának, amely mindig 
büszke volt a környék szellemi váraként tisztelt gimnáziumára. 
Az iskolát a katolikus egyház működtette, de a XX. század viharos történelme a gimnázium életének 
alakulására is hatással volt. A szocialista diktatúra alatt a 8 osztályos Karácsonyi János Katolikus 
Gimnáziumot államosították, majd átkeresztelték. Így lett Gyula város gimnáziumának neve: Erkel 
Ferenc Gimnázium. A rendszerváltás után a katolikus egyház bejelentette igényét az államosítás 
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miatt megszakított képzés újraindítására, így újraszervezték a Karácsonyi János Katolikus 
Gimnáziumot, amely az eredeti épületben kapott helyet. Az Erkel Gimnáziumnak újjáépítették a 60’-
as évekbeli ’körös-parti’ épületszárnyat és mellé egy teljesen új tornacsarnokot emeltek az Élővíz-
csatorna partján. Így 1997-től az önkormányzati fenntartású Erkel Ferenc Gimnázium itt 
folytathatta munkáját. Ma a két gimnázium békésen egymás mellett élve, területileg egymásba 
ékelődve nyújt alternatívát Gyula város és a vonzáskörzetébe tartozó települések gimnáziumba 
készülő gyermekeinek és szüleinek. 

A gimnáziumi képzést az idők folyamán több alkalommal szakközépiskolai képzésekkel és 
szakképzéssel is bővítették. A leghosszabb életű az egészségügyi szakközépiskolai képzés volt 
1971-től, majd 20 éven át.  

Jelenleg az Erkel Gimnáziumban tiszta profilú gimnáziumi képzés folyik, oktatási struktúrája 
humán, reál, természettudományi és nyelvi tagozatokat, valamint általános gimnáziumi képzést 
kínál. 

1954 őszétől a gimnázium mellett kollégium is működik. A kezdeti időkben önálló igazgatási 
egységként szerepelt az Erkel Ferenc Középiskolai Kollégium sokáig csak lányoknak adott helyet, de 
1997 óta fiúk is laknak a kollégiumban. 1985-ben szűnt meg a kollégium önállósága, ekkor a 
gimnáziumhoz csatolták. 

Ezen előzmények és kitérők után lett a gyulai gimnáziumból a mai Erkel Ferenc Gimnázium és 
Kollégium. 

 

Törvényi, jogszabályi feladatrendszer: 

A 2011-es évtől a törvényi változások meghatározó jelentőséggel bírtak a köznevelési feladatok 
ellátásában. Az Országgyűlés a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt „a felnövekvő 
nemzedékek hazafias nevelése és minőségi oktatása érdekében”, egy „korszerű tudást biztosító 
köznevelési rendszer irányítása és működtetése céljából” alkotta. Kiemeli, hogy a köznevelés 
közszolgálat. A középfokú oktatás-nevelés az alaptörvényben foglaltak szerint ingyenes és mindenki 
számára hozzáférhető, a magyar állam közszolgálati feladata. Ennek szellemében 2013. január 1-től 
kezdve „az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”.  
Az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények fenntartói feladatainak ellátására a 
Kormány a 202/2012. (VII.27.) Kormányrendelettel a központi hivatalként működő Klebelsberg 
Központot (KK) jelölte ki. A Gyulai Erkel Ferenc Középiskola a Klebelsberg Központ (előzőleg a KLIK) 
2012. december 31-én beolvadással megszűnt egyik jogelődje. A KK tankerületi központja átvette a 
fenntartói szerepet az önkormányzattól, az üzemeltetésre Üzemeltetési Osztályt működtet. Az 
ingatlanvagyon továbbra is a város tulajdona.  
A 2013. január 1-jétől átvett köznevelési intézmények jogi személyiséggel rendelkező szervezeti 
egységként a Klebelsberg Központ, mint költségvetési szerv részei.  

A 134/2016-os kormányrendelet rendelkezése szerint 2017. január 1-től Békés megye területén 2 
tankerület működik. A Gyulai Tankerületi Központ feladat-ellátási területéhez 6 járás tartozik: a 
Békési, Gyomaendrődi, Mezőkovácsházai, Gyulai, Sarkadi és a Szeghalmi járás. A tankerületi 
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központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, fenntartásában lévő köznevelési 
intézmények tekintetében  

 ellátja a fenntartói feladatokat,  

 javaslatot tesz az oktatásért felelős miniszter részére köznevelési intézmény létesítésére, 
átszervezésére, megszüntetésére, … , a köznevelési intézmény vezetőjének megbízására, 
megbízásának visszavonására, előkészíti a vonatkozó munkáltatói intézkedések 
dokumentumait,  

 biztosítja a szükséges gazdálkodási kereteket,  

 közreműködik az országos és nemzetközi mérések, tanulmányi versenyek, és a középfokú 
beiskolázás központi felvételi vizsgáinak lebonyolításában,  

 a fenntartásába tartozó köznevelési intézményekre vonatkozó fejlesztési tervet készít,  

 biztosítja a központi oktatáspolitikai szakmai iránymutatások érvényesülését,  

 tankerületi tanácsot működtet a fenntartói stratégiai döntések megalapozása céljából. 

A tankerületi központot a tankerületi igazgató vezeti,  

 hatáskörébe tartoznak a bérgazdálkodást érintő döntések,  

 kinevezi és felmenti a köznevelési intézmények alkalmazottait,  

 tagja a tankerületi tanácsnak. 

A Gyulai Tankerületi Központ köznevelési intézményeinek létezik kollektív szerződése, mely 2018. 
január 1-től van érvényben. 

A Gyulai Tankerületi Központhoz 27 intézmény tartozik, köztük 3 gimnázium, melyek egyike az 
Erkel Ferenc Gimnázium.  
Tudomásom szerint a Tankerület vezetésének közeli és távlati terveiben egyaránt kiemelt szerepet 
játszik, hogy az Erkel Gimnázium a jövőben is meghatározó szereplője legyen a térségnek.  

 Vezetői programomban fontos célkitűzésem a kölcsönös bizalmon alapuló, kellemes 
hangulatú, jó munkakapcsolat kialakítása és ápolása a tankerület vezetésével az iskola 
törvényes működtetése és az eredményes oktatás-neveléshez szükséges feltételek 
megteremtése, a kiegyensúlyozott munkavégzés érdekében. Ezt vállalom, ha elnyerem a 
bizalmat. 

 Vezetői programomban a tankerület vezetésének partnerségét igénybe kívánom venni az 
optimális beiskolázás elérése érdekében. 

A törvény szerint „a köznevelési intézmények szakmai tekintetben önállóak”. Működésükre, belső 
szabályaikra az iskoláknak 2012. december 31-ig felül kellett vizsgálniuk saját szervezeti és 
működési szabályzatukat, a házirendet, a pedagógiai programjukat és annak részeként a miniszter 
által kiadott kerettanterveket kiegészítve a helyi tantervüket. Az iskola honlapján mindezek 
elérhetőek: SZMSZ (2015); Házirend (2015); Pedagógiai program (2015); Helyi tantervek 16 
tantárgyból (2016-2018). 

Az oktatási intézmények pedagógiai-szakmai ellenőrzését az Oktatási Hivatal végzi, amely minden 
év július 20-ig elkészíti a következő évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet. Erről 
„A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet” rendelkezik. A rendelet 145. § (1) bekezdése alapján 
országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) célja egy egységesen magas szakmai 
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színvonalú köznevelési rendszer működésének és továbbfejlesztésének a támogatása. Az ellenőrzés 
3 szinten zajlik: 

 a pedagógus ellenőrzése - ötévente minden intézmény minden pedagógusára kiterjed, 

 az intézményvezető ellenőrzése - legkorábban az intézményvezetői megbízás második, 

legkésőbb negyedik évében kerülhet sor, 

 az intézményellenőrzés - ötévente teljes körű ellenőrzés pedagógiai-szakmai, törvényességi 
és hatósági szempontból. 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet értelmében az Oktatási Hivatal végzi a pedagógusok minősítő vizsgájának szervezését. A 
pedagógus életpályamodell szerinti besorolásban az előrelépéshez a lehetséges minősítési 
keretszámot minden évre az oktatásért felelős miniszter határozza meg. A pedagógusok a 
következő minősítési kategóriákba sorolhatóak a minősítő vizsga követelményeinek való megfelelés 
után: 

 Pedagógus I. 

 Pedagógus II. 

 Mesterpedagógus 

 Kutatótanár 

 

A köznevelési intézmények vezetőjét a megfelelő testületek véleményének kikérése után az 
oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre.  
A köznevelési intézmény vezetőjének felelőssége az intézmény egészére kiterjed, felel  

 az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért,   

 felel a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért,  

 az intézményi szabályzatok elkészítéséért,  

 jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,  

 képviseli az intézményt.   

Az intézményvezető az új értelmezés szerint elsősorban pedagógiai vezető, elsősorban  
 a pedagógiai munkáért,  
 a nevelőtestület vezetéséért,  
 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért,  

 a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,  

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, koordinálásáért,  

 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,  

 az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, 
szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért,  

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi 
vizsgálatának megszervezéséért,  

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért felelős. 
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A vezető munkáját 2 évente a nevelőtestület és a szülők értékelik, s ezt az országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés során figyelembe veszik. 
A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai 
ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazottak 
munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. 
A fenti tevékenységeket és illetékességüket a köznevelési törvény és további rendeletek 
szabályozzák. 

 A törvényi szabályozások mentén kell a vezetőnek elvégezni a rá szabott feladatokat, 
pedagógiai vezetőként őrizni és biztosítani az iskola működésének rendezettségét és 
szakszerűségét, megteremtenie az iskola belső életének harmóniáját, a kiegyensúlyozott 
munkavégzés feltételeit. Ezt vállalom, ha elnyerem a bizalmat. 

 

A gimnázium közvetlen környezete, kapcsolatai és a beiskolázás 

Gyula kisváros a délkeleti határszélen. Magának a városnak és vonzáskörzetének mindig is 
meghatározó középiskolája volt a többszöri tartalmi és szerkezeti átalakításon, fenntartó-, név- és 
székhely-változtatáson átesett Erkel Ferenc Gimnázium. Szinte nincs olyan család a környéken, 
amelynek ne lenne ’erkeles’ kötődése. 

A megyén belül Békéscsaba után Gyula népessége a legképzettebb, a lokálpatriotizmus igen erős, 
ennek okán is nagy igény van helyben magas színvonalú, felsőoktatási tanulmányokra felkészítő 
gimnáziumi képzésre. Az Erkel által kínált gimnáziumi profil elsősorban azokat vonzza, akik 
egyetemeken, főiskolákon kívánnak továbbtanulni.  
A város és a környékén lévő települések általános iskoláiban végzettek és szüleik számára 
évtizedeken keresztül rangot jelentett, ha a tanuló bejutott az Erkelbe. A városban és a környező 
településeken végzett nyolcadikosok továbbtanulásának elsődleges célpontja volt az Erkel, így 
lehetősége volt arra, hogy a legjobb tanulók között válogathasson sok évtizeden keresztül. A város 
és környéke értelmiségének nagy része ma is büszke arra, hogy innen indult, de újabban divattá 
vált más városok, elsősorban Békéscsaba gimnáziumait választani.  

A fiatal, magasan képzett munkavállalók elvándorlása egyre gyakoribb országszerte a kisebb 
települések irányából az ország közepe és nyugati része, gyakran külföld irányába. Sajnálatos, hogy 
ez az elvándorlás már a középiskolás éveket is érinti. Mivel a volt diákok viszik tovább iskoláik hírét 
szerte az országba, ezért, valamint ezentúl még az érzelmi kötődés okán is figyelni kell arra, hogy a 
Gyula városában működő gimnáziumok vonzóak legyenek a jövőben is. 

2013. január 1-től került át Gyula város önkormányzatának fenntartásából állami fenntartásba az 
Erkel Gimnázium, de a város a jelenlegi státuszában is magáénak érzi az Erkelt, a személyes 
kötődéseken is túlmutatva.  
A ’Gyula város integrált településfejlesztési stratégiája’ nevű dokumentumban a Képviselő – 
testület 221/2015 határozata alapján átfogó célként jelenik meg a nevelési-oktatási infrastruktúra 
fejlesztése. A város fontos feladataként tartja számon a tulajdonában lévő oktatási épületek és 
eszközök folyamatos korszerűsítését. Ennek egyik példája a közelmúltban az Erkel Gimnázium 
napelemekkel való felszerelése.  
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Gyula városa a gyulai fiatalok iránt érzett felelősség és a velük való törődés szándékának 
kinyilvánításaként a képviselő-testület a 2014. december 18-i ülésén a 251/2014.(XII.18.) számú 
határozatával elfogadta Gyula Város Ifjúsági koncepcióját. A koncepció egyik célcsoportja a Gyulán 
tanuló városi és bejáró vagy kollégista középiskolás korosztály. A városban az Erkellel együtt 
jelenleg 5 középiskola működik:  

 a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium,  

 a Karácsonyi János Katolikus Általános és Középiskola,  

 a Harruckern János Közoktatási Intézmény, mely több tagintézményből áll, 

 és a Göndöcs Benedek Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégiumai  
A koncepció deklarálja, hogy a városnak „kiemelten fontos feladata a fiatalok tudásának, 
ismereteinek bővítése, tehetségük felfedezésének elősegítése, kibontása.” és leírja, hogy „Gyula, 
mint járás-, és oktatási központ, mind az ifjúság mind az oktatásban ebbe a korosztályba tartozó 
populációval foglalkozó szakemberek, tanárok területén központi szerepet tölt be. Az oktatásban 
résztvevő fiatalok közel fele nem él a városban, de itt végzi tanulmányait, a dolgozóknál is 
magasabb az arány, mint hasonló kisebb települések esetében.” A város magáénak érez mindenkit, 
aki itt dolgozik vagy él.  

Kiegyensúlyozott kapcsolat van az Erkel Gimnázium és azon általános iskolák között, amelyekből a 
tanulók a gimnáziumba érkeznek. Magam több, mint 20 éven keresztül tanárként és többszörös 
szülőként megtapasztaltam, hogy igényes, magas színvonalú képzés folyik a környező általános 
iskolákban. A középfokú képzés bátran támaszkodhat a tanulók általános iskolában megszerzett 
ismereteire.  
A kompetencia mérések 10. osztályos eredményei a tanulóknak a 10. évfolyam végéig megszerzett 
matematikai és szövegértési kompetenciáját mutatják. Ebben az erkelesek az átlag felett 
teljesítenek, és ez a teljesítmény az általános iskolai képzés minőségének is köszönhető. Célként 
tűzöm ki, hogy az egyes tanulóknak az általános iskolában mért kompetencia szintjéhez képest 
várható személyes kompetenciaszint eléréséhez megfelelő fejlesztést tudjon nyújtani a gimnázium 
a 9. és a 10. osztályban. Szeretném elérni vezetésem alatt, hogy a gimnázium az eddiginél is 
nagyobb, kimutathatóan nagyobb hozzáadott értéket produkáljon, és mindez transzparens legyen 
a vonzerő erősítése érdekében.  

Gyulán a következő általános iskolák működnek: 

 Implom József Általános Iskola 

 5. Számú Általános és Sport Iskola 

 Dürer Albert Általános Iskola 

 Bay Zoltán Általános Iskola 

 Magvető Református Általános Iskola 

 Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola 

 Nicolae Bălcescu Román Általános Iskola 
(Az ilyen módon felsorolt iskolák különböző fenntartókhoz tartoznak, van, amelyik egy másiknak 
tagintézménye, vagy egy nagyobb intézmény általános iskolája.)  

 A tankerületi általános iskolák száma 24. 

 A vonzáskörzetben találhatóak egyéb, nem állami fenntartású általános iskolák is. 

 A tankerületen, sőt a megyén kívülről is szép számban érkeztek tanulók az Erkelbe az eddigi 
években, köszönhetően azon tanulóknak, akik már elballagtak, és vitték a gimnázium jó 
hírét.  
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A vonzerő a kollégium közösségteremtő erejének is köszönhető. Az Erkel Gimnázium mindig 
támaszkodhatott a kollégiumi nevelők gondos munkájára. Azon túl, hogy a távolabbi helységekből 
érkező diákok második otthonukat találják meg mindig a kollégiumban, a kollégisták tanulmányi 
eredménye is mindenkor az iskolai eredmények élvonalában van.  
Az általános iskolák számbavételével azt szeretném prezentálni, hogy van honnan merítenie az 
Erkelnek, ha kellően vonzó mind az oktatási struktúrájának kínálatát, mind a jó hírét illetően.  

 
A gimnázium dolgozói és diákjai által őrzött és méltóképpen ápolt hagyományok meghatározóan 

hozzájárulnak a szeretett „Alma Mater” érzéshez. Az EDÜ-t és az iskola versenyeit, szalagavatóit, 

mint hagyományosan közösségépítő rendezvényeket a gyulai közélet számon tartja, és minden 

tekintetben támogatja.  

Vezetőként szeretném tovább erősíteni a kapcsolatot a volt erkeles tanárokkal, dolgozókkal, 

igénybe venni segítségüket, bölcsességüket, megfogadni tanácsaikat.  

 Az iskola jó hírét és az Erkelbe vetett hitet kell erősíteni, kapcsolatait, hagyományait 
tovább ápolni.  

 Az intézménybe vetett bizalomra a folyamatosan fenntartott, magas szintű nevelői és 
oktatói pedagógiai munkával kell és lehet rászolgálni.  

Az iskola külső kapcsolatai közül mindig meghatározó volt a Gyula testvérvárosaiban lévő 
testvériskolákkal ápolt jó viszony, a rendszeres diákcsereprogramok. A cél egyrészt a nyelvtanulás 
erősítése, és más népek fiataljainak megismerése, másrészt Csíkszereda esetében a magyarországi 
és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása és erősítése.  

Ez a hagyomány megfelel az új oktatási céloknak is, hiszen a köznevelési törvény külön rendelkezik 
arról, hogy az iskolák határon túli kirándulásokat szervezzenek, a központi költségvetés 
támogatásával.  

 Vezetői tervem, hogy ismeretségeimet igénybe véve további kapcsolatokat vegyünk fel 
egyéb más országokban lévő magyar iskolákkal is, a nemzettudat erősítése és 
kapcsolatépítés céljából.   

 Vezetői tervem, hogy további nyelvterületeken lévő iskolákkal is építsen ki az Erkel 
kapcsolatot a nyelvgyakorlás céljából. Ehhez felajánlom meglévő ismeretségeimet, 
valamint szorgalmaznék pályázati lehetőségek kihasználását.  

 A meglévő kapcsolatok tartalmát megújítva, az együttműködést az iskola eddig ki nem 
aknázott további kondícióira is kiterjeszteném. 

A középiskola épületegyüttese Gyulán, az Élővíz csatorna partján helyezkedik el. Nagyon szép 
helyen, szűkös, de rendkívül kellemes környezetben. A szemközti partról nézve főbejárattal 
szemközti híd nagyon hiánya nem tesz jót a panorámának.  

 Vezetőként az épületek állagának megóvására és az elhasználódás kijavítására nagy 
hangsúlyt fektetnék. 

 Vezetőként támogatnám azt a törekvést, hogy újból legyen Erkelhez vezető híd az Élővíz-
csatornán.  
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:A pedagógiai (= nevelői+oktatói) munka 

 

 Meggyőződésem, és más iskolákat látva tapasztaltam, hogy a gimnáziumban szükség van 
két igazgatóhelyettesre. Úgy tervezem, hogy a mostani két igazgatóhelyettes munkájára 
és tapasztalatára támaszkodva végezném az intézményvezetői feladatokat.  

Az iskolában, a kollégiumban a nevelő és oktató munka a nevelőtestület által elfogadott és az 
intézményvezető által jóváhagyott pedagógiai program szerint folyik. A fenntartó egyetértése 
szükséges a pedagógiai programban szereplő, rá háruló kötelezettségek érvénybelépéséhez.  

A köznevelési törvény kimondja, hogy „a köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a 
pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak”. „A nevelési-oktatási 
intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, tanuló 
elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, 
a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a 
követelményekhez igazodó értékelés jellemzi.” 

Az Erkel Ferenc Gimnázium a gimnáziumi profilt választotta, ezzel szolgálja leginkább a helyi 
társadalom igényeit. A honlapján fellelhető pedagógiai program tartalmazza a gimnázium rövid 
történetét, a nevelési alapelveket, a nevelési és oktatási célokat, módszereket, az iskola képzési 
rendjét, a tanulói jogviszony kérdését, az iskola érékelési és vizsgarendszerét, az iskolai élet 
munkarendjét és hagyományait, az ifjúságvédelmi tevékenységeket, a tárgyi és infrastrukturális, a 
szakmai és személyi feltételeket, a pedagógiai program megvalósulási rendjét, a környezeti nevelési 
programot, az iskola külső és belső erőforrásait, az egészségnevelési programot. A pedagógiai 
program melléklete a helyi tanterv. 

A pedagógiai programot végigolvasva, és saját személyes, 21 évig tartó erkeles pedagógusi 
munkámat felelevenítve, úgy gondolom, van mit félteni, és van mit féltően óvni és átmenteni. A 
gimnázium az általam megtapasztalt módon, valamint családi, és közeli-távoli ismerőseim 
elbeszélései alapján is alátámasztva rengeteg értéket hordoz. Hosszú évek során jól felkészült, 
szakmájukat elhivatottsággal űző, a szó nemes értelmében elkötelezett pedagógusok működtették 
mindig. Ez mindenkor nagy kihívása az aktuális tantestületnek.  

A pedagógiai munka két fontos elem kölcsönös kapcsolatából, az egymást, egymásnak szerves 
részeként feltételező, hermetikusan el nem különíthető két funkcióból, a nevelés és oktatásból áll 
össze teljes és hatékony egésszé. Nem akarom e kettőt külön választani. Prioritása nincs a 
szememben egyiknek sem, mert oktatás nélkül, „valamire-tanítás” nélkül nincs nevelés. Ugyanakkor 
bármit tanítunk, bármilyen tudást adunk, azzal mindig nevelünk. Tanítással nevelünk az emberiség 
által felhalmozott tudás tiszteletére, a tudósok, felfedezők, művészek, a tudást közvetítők 
tiszteletére, a más megértésére és elfogadására, a munkára, a rendszerre, a rendre. 

 Vezetői feladatomnak tekintem azt, hogy az oktatást és nevelést lelkiismeretesen 
végző, kiegyensúlyozott, saját értékeit őrző és fejlesztő, egymást segítő, a szülők és 
gyermekeik érdekében tevékenykedő egészséges szervezeti kultúrájú nevelőtestületet 
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és dolgozói közösséget vezessek, és ennek érdekében lehetőségeimhez mérten 
mindent megtegyek. 

Úgy gondolom, a nevelőtestület szakmai eredményei és szorgalma megalapozottá teszik a fenti 
törekvésemet.  

 

A pedagógusok és a tanulók együttes munkájának hosszú éveken keresztül látványos 
eredményei voltak. Az oktatási munkát a versenyeredmények és a felvételi-érettségi 
eredményei mutatják. Az általam ismert versenyeredmények, a teljesség igénye nélkül: 

 OKTV történelem, olasz nyelv, informatika, magyar irodalom 

 tantárgyi versenyek országos, területi szinten magyar nyelv és irodalom, történelem, 
angol nyelv, olasz nyelv, matematika, földrajz, biológia, fizika, informatika, latin nyelv és 
kultúrtörténet tantárgyakból 

 sportversenyek, énekkar és irodalmi színpad szereplései 

 háziversenyek, … 

Minden egyes siker esetén a munkaközösségek és az egyes tantárgyakat tanító tanárok magas 
szintű szakmai tudása és kiváló pedagógiai munkája tükröződik a tanuló szép szereplésében. A 
köznevelési törvény alapján 5 azonos szakkal rendelkező pedagógus alkothat egy 
munkaközösséget. Az Erkel Gimnáziumban jelenleg 6 szakmai munkaközösség van. Az éves 
munkatervet átnéztem, és örömmel tapasztaltam, hogy az értekezleteken a szakmai 
munkaközösségek aktív szerepet kapnak.  

 Vezetőként a szakmai munkaközösségek szakmai önállóságát támogatnám, 
tehetséggondozó tevékenységüket, önszerveződésüket segíteném, és eredményeiket 
elismerve minél nagyobb fórumot biztosítanék teljesítményük széleskörű, belső és 
külső elismertetésére és megismerésére.  

 

A nevelési feladatokat a különböző rendezvények, a rendezvények együttes megszervezése, a 
rendezvényeken való részvétel, az iskolai hagyományok ápolása, az osztályfőnöki és a tanórai 
nevelőmunka szolgálja közvetlenül. A rendezvények emlékeim és elbeszélések alapján, a 
teljesség igénye nélkül a következők: 

 Implom József Országos Középiskolai Helyesírási verseny szervezése 

 Matematikai Szakmai nap szervezése 

 Biológia verseny szervezése 

 A Föld napja – tudományos nap 

 „Salátanap” 

 tanórák közötti koncertek 

 aradi kirándulások 

 természetismereti tábor 

 diákrendezvények 
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 diákújság 

 sport-találkozók 

 testvériskolai rendezvények 

 ünnepi megemlékezések 

 szecskatábor 

 bálok 

 osztálykirándulások 

 tanárműsor, … 

A törvényi szabályozás szerint a pedagógus heti 40 órás munkaidején belül 32 elszámolandó órát 
jelöl meg, ebből 22-26 a kötelezően megtartandó tanítási óra.  

Az Erkel Gimnáziumban 44 fő pedagógusból 25 fő Pedagógus I. kategóriában van, 12 fő Pedagógus 
II. minősítést szerzett. Rájuk vonatkozik a 22-26 kötelezően tartandó tanítási óra. Tudomásom 
szerint ez valóban így is realizálódik: van olyan tanár, akinek 22 órája van egy héten kötelezően, és 
van, akinek 26. Az egyenetlen munkaterhek könnyen okozhatnak feszültséget. A magas óraszám 
pedig nagy leterheltséggel jár annak, aki ezt ellátja. 

7 fő pedagógus szerzett mesterfokozatot, az ők kötelezően ellátandó tanóráinak száma 17.  A 
mesterpedagógus fokozattal rendelkező kollégák heti egy tanítási nap alól fel vannak mentve az 
iskolában, ők az Oktatási Hivatal által szervezett értékelésekben vesznek részt kötelező vállalásként 
az iskolától való távolmaradásuk idejében.  

  Vezetői programomban az egyenletes munkaterhelést tartom igazságosnak, így 
megpróbálok tenni ennek érdekében az igazgatóhelyettesekkel egyeztetve.   
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A pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése 

A pedagógus munkájának értékelése tárgyában hitelt érdemlően leginkább azok a tanítványai 
tudnának nyilatkozni, akik már sok-sok éve végeztek, érett felnőtté, komoly és felelősségteljes 
szakemberré váltak, és már családos emberként, nosztalgiázva emlékeznek vissza diákéveikre. 
Ilyenkor gondolkodik el rajta az ember, hogy milyen tanárt szeretne, vagy milyet nem szeretne a 
gyermekének.  Az oktatási rendszerben résztvevő, nevelést, oktatást igénylő tanulóknak viszont a 
jelenben van szüksége megfelelő színvonalú és eredményes iskolára.  

Ennek érdekében nagy szerepük lehet a méréseknek, mind a külső, mind a belső ellenőrzésnek, 
illetve mind az egyéni, és mind az intézményi méréseknek, minősítéseknek. A köznevelési törvény 
értelmében háromféle szakértői szerep van: szaktanácsadói, tanfelügyelői és minősítési. 

 Vezetőként szorgalmaznám a már szakértőként működő kollégák mellett más kollégák 
esetében is, hogy vegyenek részt a szakértői képzéseken, és vállaljanak ilyen irányú 
feladatokat.  

Az országos kompetenciamérések utóbbi években olyan módon is feldolgozásra kerültek (FIT-
jelentések), hogy a kezdeti időkhöz képest olyan információkkal is tudnak szolgálni egy-egy 
iskoláról, és annak tanulóiról, hogy a horizontálison túl már vertikális következtetésekre is 
lehetőséget adnak, összehasonlítva az értékeket a tanulók illetve az iskola korábbi, 2008-tól mért 
értékeivel. 

Az Erkel esetében a következő állítások olvashatóak ki a mérési eredmények számaiból: 

 A 10. évfolyam végén felmért tanulók mind matematikából, mind szövegértésből a nagy 
országos átlag felett teljesítenek, sőt szövegértésből még a hasonló adottságú iskolákhoz 
képest is magasabban. 

 A 10. évfolyamos erkeles tanulók saját korábbi, 8. osztályos eredményeikhez képest 
általában nem rontottak, de nem is javultak a gimnáziumi 2 év alatt. 

 Az Erkelben 10. osztályban az alapszintet el nem érők száma kisebb, mint a hasonló helyzetű 
gimnáziumokban. 

Következtetéseim: Általában átlag feletti tanulóanyaggal dolgozik a gimnázium, a hozzáadott értéke 
szignifikánsan nem változtatja meg a tanulók előzetes kompetenciáit. A hasonló kvalitású iskolákhoz 
képest könnyebb dolga van a pedagógusnak, mert kevesebb az átlag alattiak aránya. Ebből adódóan 
matematikailag valószínű, hogy magasabb az átlag feletti tanulók aránya, amely tény a 
tehetséggondozás szempontjából örömteli egy továbbtanulásra felkészítő gimnáziumnak. 

Az Erkel tanulmányi rangsorokban elért helyezései is elérhetőek az interneten, a magyar irodalom 
és nyelvtan, a történelem, a matematika és a nyelvi érettségi rangsorai összehasonlíthatóak a 
szövegértés és a matematikai kompetencia-felmérések eredményeivel. Következtetésem: a 
vizsgákon elért sorrendek körülbelül megfelelnek a kompetenciák terén elért sorrenddel. 

 Vezetői programomban 5 éves távlatban a színvonalas munka megtartását és ahol 
szükséges és lehetséges, a javítását tűzöm ki célul. Szorgalmazni fogom az azonos 
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szakot tanítók szorosabb együttműködését, a „jó gyakorlatok” egymásnak való 
átadását. Támogatom a tehetséggondozást. 

 Vezetőként rendszeres, a munkaközösség-vezetőkkel közös óralátogatások 
segítségével, a megtekintett órák megbeszélésével szeretném a kollégák munkáját és 
a meglátogatott tanórákon részt vevő tanulók munkáját megismerni. Ezzel a békés 
belső ellenőrzés rendszerét szeretném kialakítani, a meglévő rendszert 
továbbfejleszteni és feltérképezni a tanulók esetleges tanórai kudarcait, segítve ezzel a 
pedagógus munkáját. Az egész tanévre szóló, kiszámítható óralátogatási terv híve 
vagyok. 

 

Az oktatás-nevelés főszereplői 

 

 

1. A tanulói közösség 

A köznevelési törvény rendelkezik a tanuló jogairól és kötelességeiről. Az iskola házirendje a helyi 
adottságokra dolgozza ki a tanuló iskolai és iskolán kívüli, de az iskolai munkával összefüggő 
tevékenységeinek szabályait. 

„Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, 
tankötelezettségét teljesíteni.”  
„A tanuló kötelessége, hogy rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 
megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, tiszteletben tartsa az iskola dolgozóinak 
és tanulótársainak az emberi méltóságát és jogait.”  

 Személyes igazgatói elbeszélgetéssel és a tanulókra való koncentrált odafigyeléssel a 
tanulókat jobb tanulási és munkafegyelemre szeretném bírni.  

 Fontosnak tartom, hogy a tanulók tiszteletet tanúsítsanak az iskola felnőtt dolgozóival 
szemben, amely például a szemetelés és a saját környeztük rendben tartásában, a 
felnőtteknek való köszönésben és egyéb mindennapi illedelmes viselkedésben nyilvánul 
meg az iskola kapuin belül. 

 Fontosnak tartom, hogy az iskola kapuin kívül is olyan viselkedést tanúsítsanak diákjaink, 
amely méltó az ’erkeles’ névhez. 

 A hiányzási szokásokra is fontosnak tartom odafigyelni.  

A tanulóknak ismerniük kell jogaikat, amelyek megkönnyítik az iskolai életüket. A tanulók érdekeik 
képviseletére törvény által biztosított lehetőségként diákönkormányzatot hozhatnak létre. A 
diákönkormányzat maga választhatja ki a pedagógusok közül az őket segítő tanárt, akit az igazgató 5 
évre megbíz ezzel a feladattal. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni az iskolai SZMSZ és 
házirend elfogadása előtt, valamint az ifjúságot megillető pénzösszegek felhasználásakor. 
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 A diákönkormányzat működését segíteni kívánom. Vezetői feladatomnak tekintem a 
diákönkormányzat vállalt feladatainak áttekintését.  

 Vezetőként számítok a diákok partneri segítségére, véleményére az iskola életét érintő 
ügyekben. 

A gyermek, a fiatal elsődleges feladata a tanulás. Szülei mindent megtennének azért, hogy 
gyermekük „többre vigye”, és ez elsősorban a tanultságot, a tanultság révén elérhető magasabb 
társadalmi rangot, és vele együtt magasabb egzisztenciát, a könnyebb megélhetés reményét jelenti. 
Ugyanakkor, a fiatal élet nem telhet el „csak” tanulással. Segíteni kell a diákokat abban, hogy 
értelmesen töltsék el szabadidejüket. Nem beavatkozást jelent ez a magánszférájukba, hanem 
felkínált lehetőségeket a jobb, hasznosabb szabadidő eltöltésére, a közösségi élet tartalmasabb 
megélésére. A köznevelési törvény előírja, hogy „az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 
ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása”. 

 A világra nyitott, modern iskolává válás érdekében nagyban számítok a diákokra. 
 Meg kívánom keresni azt a lehetőséget, amikor a tanulók nagy létszáma, akár az egész 

iskola tanulóinak közössége együtt vesz részt iskolán kívüli rendezvényen, például egy 
teljes iskolai kiránduláson. (diákkorom szép emléke, mikor az egész gimnázium együtt 
kirándult) 

 Szülők, volt ’erkelesek’ felkeresésével és saját kapcsolataim igénybevételével segíteni 
kívánom a tanulókat abban, hogy a diákok a világra való kitekintés lehetőségeit 
megtalálják. 

 Segíteni kívánom a diákokat abban, hogy továbbtanulásuk a lehető legoptimálisabb 
választás legyen. 

 Támogatom természetjáró „szakkör” megalapítását. 
 

 

2. A szülők közössége 

„A köznevelésben a nevelés és az oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői 
megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a 
bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele.”  

A köznevelési törvény a fenti alapvetésen túl meghatározza a szülő kötelességeit és jogait. A szülő 
kötelessége, hogy gyermeke fejlődéséhez szükséges feltételeket biztosítsa, gondoskodjon arról, 
hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, együttműködjön az oktatási intézménnyel és figyelemmel 
kísérje gyermeke tanulmányi előmenetelét. A szülő joga különösen, hogy megismerje az oktatási 
intézmény pedagógiai programját, tájékoztatást kapjon minden gyermekét érintő iskolai ügyben. 

A gyulai közélet hagyományosan nagy figyelemmel fordul az iskolák felé. A szülők aktív résztvevői 
szoktak lenni az iskolai életnek. Az utcai találkozásokkor, a munkahelyi beszélgetésekben, 
bevásárlások alkalmával a szülők szívesen egyeztetik élményeiket, véleményüket gyermekük iskolai 
történéseiről. A gimnázium megítélése a közbeszédben igen szélsőséges. Ez természetesen érthető, 
hisz mindenki a saját és gyermeke szemüvegén keresztül látja az iskola működését. Ugyanakkor 
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minden szülőnek a legfontosabb a gyermeke sikere és boldogulása, valamint előmenetele, 
továbbtanulási esélyei. 

 A gimnázium vezetőjének meg kell találnia a közös hangot és nevezőt a szülők tágabb és 
szűkebb közösségével – a közös cél, a tanuló jövőbeli legoptimálisabb haladása 
érdekében.  

 A gimnázium vezetőjének meg kell hallania a szülők felől érkező jobbító kritikát, és a 
problémák megoldására kell törekednie az iskola életének szervezésekor. 

 A gimnázium vezetőjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a közös cél érdekében 
közelítse az iskola és a szülők álláspontját. 

 A gimnázium vezetőjének megfelelő empátiás képességgel kell bírnia ahhoz, hogy minden 
felmerülő gondot kezelni tudjon, de megfelelően határozottnak is kell lennie ahhoz, hogy 
a oktató-nevelő munkát ne zavarják meg a konfliktusok, és ne okozzanak feldolgozatlan 
sérelmeket. 
 

Gyakorló szülőként, de akár már elmondható, hogy sikeres szülőként tekintek egy iskolára. Minden 
szülőnek a gyermeke a legféltettebb kincse, őket szeretjük a világon a legjobban. Erényeikkel, 
hibáikkal, kamaszos túlkapásaikkal és túlérzékenységükkel együtt. Pedagógusként mindig úgy 
tekintek a rám bízott tanulókra, hogy soha nem feledkezem meg arról, hogy minden gyerek 
mögött ott van a családja, akiknek ő a legfontosabb. Viszont, mint pedagógus, elvárásként 
fogalmazom meg a szülőkkel szemben a pedagógus szakma iránti tiszteletet és gyermekeik ilyen 
irányú nevelését, mert csak így tudunk eredményeket elérni. Kölcsönös bizalommal. 

 A szülők és az iskola közötti kölcsönös bizalom, az egymásba vetett hit és az egymás 
iránti tisztelet alapfeltétele az iskola sikeres működésének. Ennek érdekében valós, 
működőképes, őszinte kapcsolatot kívánok vezetőként is fenntartani a szülői 
közösséggel. Amennyiben igényt tartanak rá, szülői fórumokat kívánok szervezni az 
iskolai élet felmerülő kérdéseiről. 

A mai gyerek sok olyan külső hatásnak van kitéve, amely bennünket, szülőket még nem zavart meg 
fiatalkorunkban, egész egyszerűen azért, mert még nem létezett. Ma a gyerekek sokat éjszakáznak, 
túl sok időt töltenek el feleslegesen fiatal életükből. Vagy a számítógép előtt ülnek, vagy az éjszakai 
szórakozóhelyeken töltik idejüket. Az iskolában fáradtak, házi feladataiknak ugyanakkor sokszor idő 
hiányában nem képesek eleget tenni. A kortárs hatása sokkal erőteljesebb ebben a korban, mint a 
szülő vagy a nevelő szava.  

 

 Vezetőként szakemberek bevonásával keresném a lehetőségét annak, hogy a szülők és 
az iskola közösen segítsen elérni a gyerekeknél a tanulás fontosságának prioritását.  

A szülők kezdeményezésére iskolaszék állítható fel, amely az iskolában a nevelő és oktató 
munka segítése, az iskola életében résztvevők együttműködése érdekében alakulhat.  

„Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, 
az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, a történelmi egyházak, a helyi 
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gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi 
tanács hozható létre.” 
 Vezetői programom része, hogy felállítsuk az iskolaszéket és/vagy az intézményi 

tanácsot.  

 Bevonnám a nyugdíjasként aktív szerepet szívesen vállaló volt tanárokat a közös 

munkába. 

 

3. A pedagógus és az iskola nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottainak 
közössége 
 
 

„A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy személyét, mint a 
pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben 
tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék, a pedagógiai program alapján a 
nevelés-oktatás módszereit, taneszközeit megválassza.” 

A köznevelési törvény előírja a pedagógus kötelességeit és a pedagógus munkakörben való 
alkalmazás feltételeit is. 

„A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a 
kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése.” 

Elvárás a pedagógussal szemben, hogy tegyen meg minden tőle elvárhatót a tanuló fejlesztése 
érdekében.  

A pedagógusok közössége egy iskolán belül nevelőtestületet alkot. A nevelőtestületnek az 
intézmény életének szervezésében döntő jogosítványai vannak. A nevelőtestület a nevelési-oktatási 
intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. 

A szakmai munkaközösségek a különböző tantárgyak és az osztályfőnöki munka szakmai 
szervezetei. 

Az alkalmazotti közösség tagja mindenki, aki az iskolában dolgozik. A tanárok és a diákok csak azt 
látják, hogy minden rendben folyik az iskola körül.  

A könyvtáros rendben tartja a könyvtárat, a tanulók és a dolgozók rendelkezésére áll.  

A technikai dolgozók a háttérben biztosítják a nyugodt munkakörülményeket. 

 

 Személyiségemből adódóan vezetői stílusom a demokratikus vezetés. Törekvésem, hogy 
a gimnázium minden dolgozója építő tagja lehessen a közösségnek, személyiségi jegyeit 
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kiteljesíthesse, a szervezeti kultúra kialakításának aktív tagja lehessen. Magánélete, 
családja mellett kiegyensúlyozott munkahelyet tudjon magáénak.  
 

 A dolgozókkal őszinte munkahelyi kapcsolatot kívánok ápolni, tekintettel lenni egyéni 
problémáikra. 

 

 A nem pedagógusi munkakörben dolgozó kollégákat ugyanúgy az iskola szerves 
részének tekintem, a dolgozói közösségbe való bevonásukat segítem. 
 

 Mindenkiben van valami, amit jobban tud a másiknál, amiben kitűnik a tömegből. Az 
oktatás-nevelés eredményessége és hatékonysága érdekében lehetőséget kívánok adni 
minden kollegának abban, hogy a legelőnyösebb tulajdonságai kiteljesítésével a 
közösség hasznára lehessen. 
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Tisztelt véleményező testületek! 

 

Mivel „kívülről” pályázom, ezért nincs alkalmam napi kapcsolatok ápolása által vezetői 
programomról és személyemről alkotható kép teljesebbé tételére. 

Ezért kérem tisztelettel a különböző véleményezési fórumokat, hogy személyes találkozásra, 
meghallgatásra, bemutatkozásra adjanak lehetőséget. 

Szeretnék a felmerülő kérdésekre érdemi választ adni, és az esetleges kritikákat a jobbítás 
érdekében fogadni. 

 

Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna 
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FELSŐOKTATÁSI OKTATÓI ADATLAP  

Név: Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna születési év: 1961 

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve:  

matematika-fizika szakos középiskolai tanár, ELTE, 1985;  

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, BME, 2011. 

oktatási informatikus, Pedagógus Továbbképzési Központ, 1999. 

szaktanácsadó a matematika tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatására, OFI, 2015. 

GeoGebra képzők képzése, BKF, 2015. 

 

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével)  

Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola - abszolutórium 2014. 

(fokozatszerzés folyamatban) 

 

eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő stb.) 

elemi matematika 2 év - tanárképző főiskola (Nyíregyháza) 

matematika 28 év - középiskola 

fizika 28 év - középiskola 

matematika I.- II. 1,5 év - tanítóképző főiskola (Kecskemét) 

matematika módszertan 1,5 év - tanítóképző főiskola (Kecskemét) 

természetismeret 1,5 év - tanítóképző főiskola (Kecskemét) 

GeoGebra 1 év - tanítóképző főiskola (Kecskemét) 

matematikai problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 2 év- tanítóképző főiskola (Kecskemét és Vác) 

matematika, fizika, informatika – 2 év általános iskola 
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eddigi szakmai gyakorlat részletezése és eredményei  

- Elemi matematika; 2 év – általános iskolai matematika tanárképzés (Nyíregyháza, BGYTKF)) 
- Matematika és Fizika; 28 év – középiskolai középszint, emelt szint és fakultáció: gimnázium és 

szakközépiskola; eredmények: 90% feletti emelt és középszintű érettségi-eredmények; 
matematika és fizika versenyeken országos I. helyezett és további díjazottak 

- Matematika I.- II.; matematika módszertan; természetismeret tanítóképzés és óvodapedagógusok 
képzése 1,5 év (Kecskeméti Főiskola) 

- Kombinatorika, valószínűségszámítás – gépészmérnök és kertészmérnök hallgatóknak; kötelezően 
szabadon választható tantárgy 1 év (Kecskeméti Főiskola) 

- Leendő tanítók matematikai problémamegoldó gondolkodásának fejlesztése saját kidolgozott 
tematika alapján 1,5 év – tanító szakos hallgatóknak - szabadon választott tantárgy (Kecskemét) 

- Geomatech@Velünk játék a tanulás (tanítóknak);  
- Geomatech@Élményszerű matematika (általános iskolai matematika tanároknak);  
- Geomatech@Látható matematika (középiskolai matematika tanároknak) - Tanárok trénere a 

TÁMOP-3.1.12/1-2013-0001 - számú Európai Uniós Geomatech tanár-továbbképzési programban 
- 390 óra (7 csoport; 2014 - 2015) 

- Matematika alapjai 2. (Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése) tantárgy - Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola, Vác (Matematika műveltség – területű hallgatóknak kötelező tárgy; 2015/16.  

 

oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása: 

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen  

 

Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna: A leendő tanító és a matematika - a matematikai attitűd és a 

problémamegoldó gondolkodás - AGTEDU 15. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA - KECSKEMÉTI FŐISKOLA 

2014. terjedelme: előadás 15 perc 

Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna: Matematika módszertan az óvodában - Varga Tamás Módszertani Napok, 

ELTE TTK MATEMATIKAI INTÉZET Matematikatanítási és Módszertani Központ 2014. terjedelme: 

előadás 35 perc 

Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna: Középiskolai matematikai digitális tananyag lektorálása 2014. TANTAKI, 

Budapest 

Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna: GEOMATECH - supported by modern software GeoGebra, the Revised 

National Curriculum fitting mathematical and scientific development of teaching material and training 

of trainers - in Hungary - INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MATHEMATICS EDUCATION FOR THE 

FUTURE PROJECT, CATANIA 
http://directorymathsed.net/public/CataniaConferenceDocuments&Papers/Proceedings/All%20Paper

sInPDF/POMUCZNE.pdf 2015.  

előadás angol nyelven 35 perc; 31 dia; terjedelem: könyvben 1 oldal abstrakt 

Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna: Lektorálás és módszertani ajánlások készítése a Matematika 10. Első 

Kötet és Második Kötet című tankönyvekhez, OFI, 2015. 

http://directorymathsed.net/public/CataniaConferenceDocuments&Papers/Proceedings/All%20PapersInPDF/POMUCZNE.pdf%202015
http://directorymathsed.net/public/CataniaConferenceDocuments&Papers/Proceedings/All%20PapersInPDF/POMUCZNE.pdf%202015
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Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna: Az IKT eszközök alkalmazásában rejlő módszertani lehetőségek a 

matematikai problémamegoldó gondolkodás fejlesztése és a matematikai attitűd pozitív irányú 

változtatása érdekében a magyar oktatásban - egy szaktanár gyakorlati tapasztalatai - AGTEDU 16. 

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA - KECSKEMÉTI FŐISKOLA; 2015. előadás 20 perc, 21 dia 

Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna: Study of mathematical problem-solving thinking of Teachers Training 

students - RESEARCHES IN DIDACTICS OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCES 2015 University of 

Novi Sad; előadás 20 perc, 20 dia 

Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna: The necessity to include mathematical problem solving in the education of 

future primary school teaching – MATEMATIKÁT OKTATÓK ÉS KUTATÓK NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS 

KONFERENCIÁJA, Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, előadás 20 perc, 21 dia 

2016, (az előadás cikk formájában is a Budapesti Gazdasági Egyetem digitális folyóiratában) 

Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna: Mehet-e a fizika matematikai problémamegoldó képesség nélkül? – A 

komplex természettudományos problémamegoldó kompetencia matematikai eszköztár-szükséglete a 

fizika tantárgy emelt szintű érettségi feladataiban. - FACULTY OF EDUCATION AT COMENIUS 

UNIVERSITY IN BRATISLAVA 2016. előadás 30 perc, 25 dia 

Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna: Élmény a matematika órán - korszerű lehetőségek a XXI. századi 

matematika-tanításban – Út a Tudományhoz - Digitális Témahét a Békéscsabai Oktatási Központ 

szervezésében matematika szakos pedagógusoknak – Andrássy Gyula Gimnázium, Békéscsaba 2017. 

előadás 90 perc, 50 dia 

Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna: Szükséges-e? Elégséges? Vajon tanítható? És lehet-e eredményes? – A 

leendő pedagógus matematikai problémamegoldó kompetenciát fejlesztő képessége a rátermettség és 

a képzettség függvényében - A pedagógusképzés múltja, jelene és jövője című tudományos 

konferencia; Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2017. előadás 20 perc, 23 dia (cikk megjelenés alatt) 

Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna: A pedagógusképzésben résztvevő hallgatók problémamegoldó 

gondolkodásának fejlesztését célzó kurzus egyik feladatsorának elemzése – MIDK, Hajdúszoboszló 

2018. január – előadás, 20 dia. 

 

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb, publikáció vagy alkotás 
felsorolása  

 

Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna: A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének érdekében tett lépések 

különböző országok tanügyi programjában - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 

Közoktatási Vezető Szak Szakdolgozat 2011. terjedelme: 71 számozott oldal 

Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna: TANÁRI KÉZIKÖNYV A SZÁMOLÁS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ (9. 

osztály) - TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0032 azonosító számú projekt keretében kiadta a Berettyó-Körös 

Szakképzés Szervezési Társulás, Szarvas, 2010. terjedelme: 113 számozott oldal 

Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna: „Nagy Ildikó írása” című fejezet Dr. Ambrus András könyvébe (ELTE TTK 
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MATEMATIKAI INTÉZET) ISBN 978-615-00-1636-8; 2017. terjedelme: 30 számozott oldal 241-270.o. 

Matematika tankönyvcsalád (tankönyv és munkafüzet 5. osztálytól felmenő rendszerben) Dr. Pomuczné 

Nagy Ildikó társszerző. (A teljes elméleti anyag, valamint az ábrák és geogebra file-ok, kidolgozott 

mintafeladatok egy része.) - EGYH-KCP-16-P-0128 projekt keretében 2018- 

 

tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, eredmények, 

elismerések 

Bolyai János Matematikai Társulat (jelölőbizottsági tag) 

Eötvös Lóránd Fizikai Társulat (tag) 

Magyar Digitális Oktatásért Társulat (tag)  

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete (tag) 

SCIENTIX-The community for science education in Europe; European Schoolnet, Brussels – Framework 

Programme for Research and Development – résztvevő 

Mathematics Education International Directory http://www.directorymathsed.net/ (nemzetközileg 

jegyzett szakember) 

Eredményes felkészítő pedagógus (Szőkefalvi Nagy Gyula Matematikai Emlékverseny) BJMT (2006) 

Emléklap sikeres felkészítő munkáért a Kenguru Matematika versenyre Gyula város polgármesterétől 

tanítvány II. helyezésért (2007) 

Emléklap sikeres felkészítő munkáért a Mikola Sándor Fizika versenyre Gyula város polgármesterétől I. 

helyezésért (2007) 

Károly Iréneusz Fizika Tanulmányi Versenyen a feladatmegoldásban országos 3. helyezett, a 

kísérletezésben különdíjas tanuló felkészítője (2010)  

Dugonics András Matematika Verseny országos 1. helyezett tanuló felkészítése 2010-2011 

A Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny egyik legeredményesebb felkészítő tanára (2011) 

Oklevél "Tanítványai sikeres felkészítéséért" a Gordiusz Matematika Versenyre (2011) 

Főiskolai Hallgatók felkészítése a Szendrei János Országos Matematikaversenyre, 4. hely (2014) 

Tanítványok felkészítése a Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyre (2016) és (2017) – 8. 10. 18. 20. 

21. 25. 27. helyezések. 

 

http://www.directorymathsed.net/
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